
Začátkem roku 2014 jsem měl příležitost zúčastnit se 3 týdenní stáže v Irsku. Tato stáž se 

konala v přímořském městečku Cork. Za tuto příležitost děkuji Střední průmyslové škole 

Mladá Boleslav a také programu Leonardo da Vinci.  

V Corku jsem se dostal do firmy, která nese název ODG Technologies. Tato firma se soustředí 

na přenosná komunikační zařízení pro záchranné složky, jako jsou hasiči, policie, zdravotníci 

a technici v odvětví výroby. V této firmě jsem měl na starosti grafické návrhy propagačních 

materiálů, jako jsou například letáky. Pod pojmem grafické návrhy propagačních materiálů si 

lze představit návrh velkého A4 plakátu bez textu. Tyto plakáty byli později publikovány na 

oficiálních stránkách firmy a menší letáčky byli rozdávány lidem na ulicích. V práci jsem získal 

mnoho nových zkušeností, které jednoduše uplatním v životě. Tyto zkušenosti zahrnují 

zdokonalení práce s daným softwarem (v mém případě Adobe Photoshop CS3, Adobe 

Photoshop CC, Gimp), poznal jsem způsoby rozvržení práce v Irsku.  

Jako další kladné zkušenosti beru zdokonalení ve všech částech anglického jazyka počínaje 

mluveným slovem a konče porozuměním.  

Ubytováni jsme byli u Irských rodin, pro které je tato metoda ubytování běžnou prací. 

V rodinách vše probíhalo v pořádku a bylo o nás postaráno jako o vlastní. V době volného 

času jsme se společně účastnili výletů, jako byli například Cliffs of Moher, Blarney Castle, 

Jameson Destilery či museum másla v Corku. Dále jsme měli schůzky ve městě nebo jsme si 

jen tak procházeli město.  

Grant nám stačil na MHD, stravu, ubytování a letenku.  

Příprava na tuto stáž probíhala formou přípravných kurzů, které organizovala škola v čase 

mimo školní docházky. Příprava na kurzech se soustředila na věci potřebné v každodenním 

životě, ale i na gramatickou správnost.  

Jsem velice rád, že jsem se mohl zúčastnit této stáže a získat mnoho nových zkušeností, které 

mi pomohou v mé budoucí kariéře.  Na závěr už jen mohu říci, že tuto stáž bych doporučil 

pro všechny studenty. 



V Portsmouth 18.4.2014 David Brabec 

Projekt Leonardo da Vinci – Velká Británie 

 Dne 29. 3. 2014 jsem nastoupil do letadla na letišti Praha Ruzyně a tím pro mne začala 

zahraniční stáž. Má stáž se uskutečnila ve městě Portsmouth, což je velké přístavní město, 

rozkládající se na poloostrově na jihu Británie. Doba pobytu byla vyhrazena na 21dní, přičemž datum 

návratu domů bylo 19. 4.2 014. Na stáž jsem se dostal přes Střední Průmyslovou školu v Mladé 

Boleslavi, a také přes projekt Leonardo da Vinci, do kterého se naše škola zapojila.  

 Ubytován jsem byl u mladé sympatické slečny, která spolupracuje s tímto projektem a 

umožňuje ubytování studentům, kteří přijíždění v rámci projektu do Velké Británie. Pokoj byl 

skromný, útulný, ale příjemně zařízený jako i zbytek domu. Majitelka měla malého psa, se kterým se 

člověk opravdu nikdy nenudil, a tak jsem mohl volné večery trávit po jeho boku.  

 Ve všedních dnech jsem docházel do WPL Limited, což je společnost, která se zabývá výrobou 

nádrží na vodu, sloužících buď pro její přečerpání, nebo pro uskladnění zásob pitné a 

užitkové vody. Cesta do práce mi trvala asi 15minut autobusem, což bylo přijatelné i při 

časném ranním vstávání. První den jsem dostal pracovní obuv, přilbu, rukavice a 

ochranné brýle, což dohromady činilo kompletní ochranný set, potřebný pro vstup do 

pracovních hal. Pracovní oděv jsem měl vlastní. Náplň mojí práce byla každý den stejná 

jen s drobnými změnami. Ráno přivezli velké součásti vyrobené z plastické hmoty a my 

měli za úkol je smontovat dohromady. Tudíž jsem musel díly obrousit, vyřezat do nich 

potřebné otvory a poté díly spojit pomocí nýtů. Hotové smontované nádoby se potom 

natíraly speciální ochrannou vrstvou, která byla složena z barvy a katalyzační látky, jež 

způsobovala potřebné ztvrdnutí povrchu nádoby.     

 Z této praxe si odvážím plno nových zkušeností, mezi které patří především 

spousta manuálních úkonů, které v praxi jistě využiji, ale také obohacení mé slovní zásoby 

v technickém oboru a předmětů každodenní potřeby. Také jsem výrazně zdokonalil schopnost 

porozumět mluvenému projevu ostatních, se kterými jsem byl v každodenním kontaktu.  

 I když jsem měl skoro 9ti hodinovou pracovní dobu, tak i přes 

to mi zbyl nějaký ten volný čas každý večer, který jsem většinou využil 

na nákup oběda na příští den a krátkou procházku po okolí mého 

bydliště. Za to víkendy byli zcela volné a mohl jsem je teda realizovat 

dle vlastního uvážení. Vzhledem k tomu, že s námi na stáži byl prvních 

14dní učitelský doprovod, měl jsem však s ostatními studenty o 

program postaráno. První víkend proběhla návštěva Londýna a jeho 

největších kulturních i historických památek a druhý víkend jsme 

udělali společnou návštěvu muzeí v Portsmouth.  

   Ceny muzeí i ostatních akcí byly docela 

přijatelné, takže jsem s radostí veškeré tyto kulturní místa navštívil. Díky grantu od evropské unie 

jsem si mohl dovolit měsíční jízdenku na MHD a stejně tak i každodenní oběd, který jsem potřeboval 

do práce. Myslím, že na tuto stáž jsem byl dostatečně připraven předem, protože naše škola 

organizovala přípravné kurzy angličtiny, které mnohým z nás hodně pomohli v procvičení a 

zdokonalení anglického jazyka. Na druhou stranu jsem možná očekával trochu více volného času, 

kterého vzhledem k pracovní době od 7:00 do 15:30 opravdu přes týden moc nebylo, ale i tak jsem si 

to tu náležitě užil. 



(Napsala: Marie Brixiová) 

Zahraniční stáž 

29. března 2014 jsme odlétali z Havlova letiště do Dublinu v Irsku a z Dublinu jsme dále 

pokračovali do Corku, kde se měla konat naše třítýdenní stáž. 

Stáž nám umožnila naše škola Střední Průmyslová škola Mladá Boleslav, která nás přihlásila na 

projekt zvaný Leonardo da Vinci, který umožňuje studentům mít stáž v zahraničí s pomocí grantu od 

Evropské unie.  

V Irsku nám zařizovala veškeré věci, jako je ubytování a pracovní místa, agentura Vocation 

Relocation známá spíše jako Career Training Internships. V této agentuře jsem právě měla stáž.  

Spolupracovala jsem se specialistkou pro webové stránky, která se nejen 

stará o stránky firmy ale také o grafické zpracování letáčků, inzerátů atd. 

Tato specialistka, jménem Tina, mi zadávala veškerou činnost, kterou 

jsem měla vykonávat během těchto 3 týdnů. Byly to činnosti hlavně 

týkajících se jejich stránek a grafické zpracovávání letáčků a inzerátů pro 

agenturu. Naučila jsem se pracovat s novým programem na vytváření 

webových stránek, tento program se jmenuje Wordpress, kde jsem 

spravovala jejich stránky a na konec jsem si vytvořila i vlastní stránky, což obsahovalo i samotná 

instalace Wordpressu přes Blacknight, což je správce webových domén.  

Díky této stáži můžete určitě počítat se zlepšením v Anglickém jazyce, já jsem se úplně 

nezlepšila v mluvené angličtině, ale myslím si, že jsem se zlepšila v porozumění a v písemném 

projevu. Těžké bylo občas porozumět Irskému přízvuku v autobusech a obchodech.  

Ubytování nám zařídila právě zmiňovaná agentura Career Training Internships, byli jsme 

ubytováni po dvojicích (dvojice jsme si vybrali, ještě asi 3 měsíce před odjezdem), u rodin jsme měli 

zajištěné ubytování a také stravování (snídaně a večeře). Bydlení je zde malé ale útulné, jen je zima, 

ale když se slušně zeptáte, tak vám i přitopí. K snídani jsme měli většinou opečené tousty s výborným 

máslem, marmeládou nebo plátkovým sýrem, cereálie, džus, čaj. K večeři pokaždé něco jiného a jinak 

dobrého. 

Náš volný čas byl většinou plně nabitý výlety, které jsme organizovali společně 

s doprovodnou učitelkou, která nám byla ku pomoci při problémech. Navštívili jsme Blarney Castle, 

bývalou továrnu Jameson Whiskey a bývalou věznici Gaol. Také jsme si zaplatili u cestovní kanceláře 

cestu, při které jsme navštívili tato místa Limerick, Ennis, Cliffs of Moher, Baby Cliffs, Coastal Views, 

Stone Walls.  

Ze zmiňovaného grantu od Evropské Unie byla hrazená celá cesta do Irska (letenky), cesta 

z Dublinu do Corku a zpět, ubytování, MHD do práce a z práce a stravování. 

Na tuto stáž jsme se připravovali celý školní rok chozením na přípravné kurzy, které nám organizovala 

škola. 

Při stáži nebyl žádný problém, takže si myslím, že se tato stáž velmi vydařila a uvažuji o další 

účasti na další stáži, abych si ještě vylepšila angličtinu. Určitě doporučuji se na tuto stáž přihlásit, byl 

to jedinečný zážitek.  

 

 

Nejvíce doporučuji se podívat na Cliffs of Moher je to nejúžasnější 

místo, které jsem kdy viděla, jen skoro odlítnete (vítr je velmi 

silný).  

 



Stáž v Irsku 

Měl jsem to štěstí a mohl jsem vycestovat za odbornou praxí do Irska, přesněji do nádherného města Cork, 

které leží v jižní části země. Tuto možnost jsem získal díky Střední průmyslové škole v Mladé Boleslavi a 

programu Leonardo da Vinci, tak jsem si řekl proč této skvělé příležitosti nevyužít. 

V Irsku jsem pracoval pro firmu HealthyYou, která se pohybuje v sektoru 

potravinářství, konkrétně se zabývá prodejem organického jídla.  Každý den 

mi byly zadávány úkoly od vlastníka firmy, které bylo nutné zhotovit, jeho 

prioritou bylo vytvoření nových webových stránek pro firmu a dále editace 

databází a úprava grafických prvků. Vytvořil jsem nové webové stránky a 

zařídil vše okolo, včetně různé administrace jako je zakoupení domény, 

správná funkčnost webových stránek a komunikace s hostitelskou 

společností.  Zkrátka jsem mému nadřízenému pomáhal se vším ohledně 

informačních technologií, protože jeho znalosti v tomhle oboru nebyly 

rozsáhlé. Často mi byla zadávána práce v různých aplikacích, s kterými jsem 

se nikdy nesetkal, bylo pro mě velmi naučné, když jsem musel hledat 

individuální řešení a trochu zapojit improvizaci abych vše stihl dokončit. 

Z hlediska práce jsem se naučil lépe si časově rozvrhnout práci a řešit 

problémové situace individuálním způsobem. 

Největší výhodou stáže pro mě je osobní zlepšení se v cizím jazyce jak 

v porozumění, písmenných projevech i mluvení, nemám obavu ohledně 

komunikace v anglickém jazyce i s cizími lidmi. 

Ubytován jsem byl v rodině, její členové byly velmi přátelští a poskytli mi všechny informace, rady i společnost. 

V rodině jsem byl jako jediný student ze zahraničí. Se stravováním problém nebyl, paní skvěle vařila, byla 

domluvena polopenze, při čemž obědy jsem si kupoval z poskytnutých financí. Za výběr této rodiny jsem byl 

opravdu rád. Dobře jsem si s nimi rozuměl. 

Nejvíce vděčný jsem byl za volný čas, který jsem se 

snažil nepromrhat a navštěvoval jsem různé kulturní i 

přírodní památky. Jela s námi paní učitelka, která se 

snažila plánovat různé výlety. Procházel jsem si město, 

abych ho poznal, snažil jsem se zapadnout mezi lidi a 

získal jsem nové přátele. Také jsme byl na anglickém 

muzikálu a navštívil různá místa od Jameson distillery až 

po Mohérové útesy na západě země.   

Z grantu, který jsem získal, mi bylo hrazeno ubytování, 

stravování, MHD a cesta do Irska, Corku. Na stáž jsem se 

připravoval celý rok, chodil jsem na přípravné kurzy, 

které byly pořádány školou.  

Přes všechnu tu námahu, abych byl vybrán a mohl podniknout cestu do Irska, jsem se stáží naprosto spokojen, 

beru to jako životní zážitek a silnou zkušenost a jsem velmi rád, že jsem jel, kdybych neodcestoval tak bych o 

hodně přišel. Doufám, že Irsko zase někdy navštívím, upřímně jsem si to tam zamiloval.  

 

         Vladimír Dlask  



Stáž ve Velké Británii 

 

Díky Střední průmyslové škole v Mladé Boleslavi a díky projektu Leonardo da Vinci jsem měla 

možnost navštívit na tři týdny Vekou Británii, konkrétně městečko Portsmouth. 

V sobotu 29. 3. 2014 jsme přistáli v Londýnském Gatwicku a vlakem jsme dojeli rovnou do 

Portsmouthského přístavu. Tam jsme se setkali s naší mentorkou Michelle, která nás vřele přivítala. 

Po úvodních informacích jsme byli rozvezeni dvěma taxíky do našich rodin. Naše  "domácí" Wendy  a 

její syn Hugo nás velmi přátelsky přivítali. Později jsme zjistili, že s námi bude bydlet ještě pes Alfredo 

a kocour Scooter. Wendy nás seznámila s domácím řádem a šli jsme rovnou na večeři, která se pak 

každý den podávala v 18.30. Snídaně byla od 7 do 9 a měli jsme na ní všechno připraveno (toasty, 

marmeládu, med, máslo, čaj a káva). Obědy, stejně jako dopravu, jsme si platili sami z peněz 

hrazených grantem, který jsme obdrželi před odletem. 

Já jsem byla tři týdny zaměstnaná v knihkupectví WH Smith, 

kde jsem se seznámila s velmi milými lidmi. Knihkupectví 

nabízelo časopisy, knihy, se kterými jsem pracovala nejčastěji, 

rozmanité druhy děkovných a přacích karet, kancelářské a 

školní potřeby a učebnice do škol. Měla jsem práci zhruba 20 

minut od domu, v příjemné nákupní zóně, takže pro mě nikdy 

nebyl problém odskočit si pro něco dobrého k obědu.  

Pracovala jsem od devíti do čtyř. Já jsem dělala od všeho něco 

- někdy mě vedoucí poslal do skladu, abych vyhledávala 

nějaké knihy do obchodu, jindy jsem zase pomáhala 

vybalovat nové časopisy. Co mě ale nejvíce bavilo, byla práce 

s knihami. Kolega mi vždy přivezl čtyři krabice a novými 

knihami a moje práce byla oskenovat kód, a najít správný 

regál, kam jsem knihu zařadila. V obchodě byla stěna, kam se 

dávali nejnovější a nejprodávanější knihy, tuto stěnu jsem 

často upravovala.  

 

Ve volném čase, převážně o víkendech jsme se snažili co nejvíc poznat 

město. Paní profesorka, která tu s námi byla dva týdny, s námi podnikla 

procházku po pláži s návštěvou muzea vylodění v Normandii a hlavně s 

námi navštívila Londýn.  

I přes to, že jsem celý školní rok trávila ve škole páteční odpoledne, 

jsem ráda, že jsem se mohla něčeho takového zúčastnit. Nejen že jsem 

se obohatila po kulturní stránce, také jsem si velmi zlepšila svůj 

mluvený anglický projev a slovní zásobu.  

 

Kateřina Dlouhá 



Moje pracovní stáž v Irsku ve městě Cork 

trvala 3 úžasné týdny díky organizaci naší 

Střední Průmyslové Škole a programu 

Leonardo da Vinci. Svojí pracovní část praxe 

jsem prožil v datovém centru Cork Internet 

eXchange. Tato firma je poskytovatelem 

internetových služeb a pronajímá servery. 

Mým úkolem v této firmě byly montáže 

serverových skříní, zaznamenávání údajů z přístrojů v celém areálu firmy a tvorba webových 

stránek. Díky této praxi jsem si rozšířil své znalosti v oboru sítí jak po hardwarové tak i po 

softwarové stránce. Výrazné zlepšení mluveného slova i porozumění řeči. Ubytovaný jsem 

byl u staršího páru Carmel a Williama, byli to 

velmi milí a přátelští lidé, kteří se o mě 

starali jako o svého vlastního syna. Ve svém 

volném čase jsme se procházeli po městě, 

komunikovali s rodinou nebo pořádaly 

výlety. V Irsku jsme se podívaly na velkolepé 

památky, jako jsou Cliffs of Moher nádherné 

útesy na pobřeží Irska, Blarney Castle 

velkolepý hrad z 15. století, Midleton 

Distillery výrobna Jameson whiskey, CorkGaol.  

Od evropské unie jsem dostal grant, z kterého jsem hradil leteckou dopravu, MHD, 

stravování a ubytování. Abych se mohl této praxe zúčastnit, musel jsem podstoupit 

přípravné kurzy. Na kurzech nás připravovaly na mravy, tradice a podávaly nám spoustu 

informací o přijímací zemi. Tuto praxi jsem si velmi užil a je to pro mě velká životní 

zkušenost, která mi velmi pomůže v životě. 



 

  Jan Harcuba 

Absolvoval jsem zahraniční stáž ve Velké Británii přesně ve městě Portsmouth na jihu Velké 

Británie. Tato stáž trvala 22 dnů. Této příležitosti se mi dostalo díky Střední Průmyslové škole v 

Mladé Boleslavi a programu Leonardo da Vinci. A mohu říci, že jsem za ni velice vděčný. 

Pracoval jsem v malém IT obchodě The Firewall. Tento obchod není pouze obchodem, nýbrž i 

opravnou. A kolem toho se také točila moje pracovní náplň tj. support zákazníkům, opravy laptop 

-ů, opravy počítačů, odblokování mobilních telefonů, měl jsem to štěstí dostat se i k opravě GPU 

tj. grafická jednotka od firmy nVidia, příprava počítače/laptop -u k prodeji, což zahrnuje instalaci 

driver -ů, základních programů např.: OpenOffice, Google Chrome, Adobe Reader atd. Dále 

instalaci operačního systémů. Každý ví, že OS je 

hodně, ale já jsem se dostal do styku pouze s OS 

Windows ve verzích 7, 8, 8.1 a dnes už s ukončenou 

podporou pro XP. O těchto všech úkonech jsem měl 

jistou znalost, ale tato stáž mi pomohla v některých 

případech mé znalosti rozšířit, usměrnit nebo 

zefektivnit. Osobně jako největší jazykovým 

"testem" beru již zmíněný support zákazníkům, 

protože každý zákazník přišel s jiným problém, 

který jsem mu měl pomoci vyřešit. Tudíž toto mi 

přijde jako jeden z největších jazykových "testů" 

kromě tedy toho, že jsem strávil celých 22 dnů ve Velké Británii. 

Jak už jsem se zmínil, tak jsem tomuto programu velice vděčný jak ohledně zkušeností, tak i 

jazyka. Moje porozumění se opravdu hodně zlepšilo. Cítím teď sám, že pro mě není problémem 

porozumět rodilému mluvčímu a konverzovat s ním. Samozřejmě, mám se ještě hodně co učit. 

Britský akcent se mi zprvu zdál dost těžký, ale postupem času je to snazší a snazší porozumět. 

Ohledně mého ubytování si absolutně nemohu stěžovat. Bydlel jsem u paní jménem Michelle. 

Moc sympatická a příjemná paní, která skvěle vařila. Skutečně 

se mi nestalo, že bych od ní dostal něco nedobrého k jídlu. Měl 

jsem malý pokoj, který mi stačil a splňoval mé potřeby po dobu 
pobytu. 

Volný čas jsem trávil výlety a scházením se s přáteli. Výlety 

byly povedené. Jako nejlepší byl výlet do hlavního města 

Londýn. Velmi krásné město plné památek a obchodů. 

Multikulturní stejně jako Portsmouth. Dále jsme navštívili 
starou pevnost na South Parade tj. jih Portsmouth a D - Day 

museum, které bylo postaveno na počest padlých při vylodění v 
Normandii. 

Co se týče financí, tak jsme měli hrazeno ubytování a stravu i 

MHD a letenku. Před touto stáži jsme museli absolvovat 

připravu, jež zahrnovala jazykovou přípravu, přípravu co se 

týče místní kultury a přípravu, která obsahovala záležitosti přímo z našeho oboru, což konktrétně 

u mě bylo IT neboli Informační Technologie. Tutu praxi hodnotím jako velmi opravdu velmi 

úspěšnou a rád bych ji absolvoval znovu. 



přípravné hodiny angličtiny ve škole, kde jsem se 

připravoval na situace, které třeba nastanou na 

stáži.  

V Anglii jsem pracoval v počítačové firmě. Firma 

Firewall IT byla zaměřená na obchod s počítači, její 

opravou a dalším elektronickým zařízením. Mou 

náplní v této firmě byla oprava či sestavování 

počítačů, instalování operačních systému nebo 

ovladačů a jednání se zákazníky. 

opravdovou řeč a zlepšil jsem se ve výslovnosti některých slov. 

Po týdnu jsem se musel osamostatnit a nebojím se tudíž mluvit 

s cizými lidmi, zeptat se jich o radu. Dále jsem poznal kulturu 

země a jejich způsob života, který je také hodně odlišný od toho 

mého. 

Ubytování jsem měl v soukromé rodině, s mým spolužákem a 

přibližně 3 kilometry od mé práce, do které jsem dojížděl 

veřejnou dopravou. Rodina nám poskytla každý den stravování, 

tedy snídani a večeři. 

Absolvoval jsem 3 týdenní stáž v Anglii ve městě Portsmouth, díky projektu Leonardo da Vinci a mé 

škole, kde studuji, střední průmyslová škola v Mladé Boleslavi. Na stáž jsem se připravoval chozením na  

 

Naučil jsem se nové metody řešení problémů, které jsem dosud neznal, naučil jsem se opravovat věci, 

které jsem dřív nedokázal. Ze 

stáže jsem si odnesl cenné 

zkušenosti, kterých si velice 

vážím. Slyšel jsem 

 

Ve volném čase jsme plánovali i s naším doprovodným učitelem výlety. Navštívil jsem místní památné 

muzeum z druhé světové války. A druhý týden 

v sobotu jsme vyrazili do Londýna. Je to město 

s ještě   
větším rozdílem, než ve kterém jsem bydlel. 

V Lodnýně jsem strávil téměř celý den, takže 

jsem měl možnost navštívit hodně míst jako 

třeba Buckinghamský palác, London eye, 

Houses Of Parliament a další místa. 

Ze stáže jsem spokojený a jsem moc rád, že 

jsem se ji mohl účastnit, protože si uvědomuju, 

že tyto zkušenosti v budoucnu zužitukuji jak ve 

škole tak třeba při hledání zaměstnání. 

 



 



Tento rok jsem dostal příležitost zúčastnit se skvělé 3 týdenní stáže v Irsku. Konkrétně jsme 

navštívili město Cork.  Za tuto příležitost děkuji naší Střední průmyslové škole Mladá Boleslav 

a programu Leonardo da Vinci. Dostal jsem se do firmy jménem AC Computer Solution, která 

se zabývá převážně hardwarem (opravy displeje u mobilu,notebooku) a mění hesla, 

přeinstalovává operační systémy apod.  a mým úkolem v této firmě bylo komunikovat se 

zákazníky (seděl jsem u pultu a když někdo něco potřeboval, nebo měl nějaký dotaz tak jsem 

mu bud pokusil odpovědět sám, nebo jsem se zeptal šéfa, popřípadě mu zavolal při jeho 

absenci)  odnášel rozbité mobily do jiné firmy, dostal jsem na zkoušku rozebrat iphone,  u 

kterého jsem zkoušel vyměnit displej a baterku nebo notebook, který jsem si zkusil jen 

rozebrat a složit, Zálohoval data z noteboku a přeinstaloval operační systém. V práci jsem se 

toho naučil hodně důležitého do života. Naučil jsem se, jak to chodí v práci, jaké to je mít 

nějakého šéfa a plnit pro něj úkoly. Zlepšení v anglickém jazyce jsem pocítil hodně, zlepšil 

jsem si jak porozumění, tak i mluvené slovo z neustálých konverzací se všemi možnými lidmi, 

viděl jsem, jaké nářečí mají Irové, zlepšil jsem si slovní zásobu a naučil jsem se nějaké 

ustálené slovní spojení.  

Ubytováni jsme byli u rodiny, nejdříve jsem z toho měl trochu strach, ale po pár dnech jsem 

byl spokojený, rodina se k nám chovala hezky, starala se ona a s jídlem bylo vše v pořádku, 

každý den jsem snědl vše, co bylo, a když bylo potřeba, mohli jsme si s klidem přidat. Ve 

volném čase jsme si většinou jen procházeli město, protože jsme byli unaveni z práce, ale 

měli jsme i pár skvělých výletů (Cliffs of Moher, Blarney Castle, Jameson destilery). Z grantu 

nám bylo hrazeno MHD, strava a ubytování. Na kurz jsme se připravovali hodinami angličtiny 

navíc, které nám zorganizovala škola, a byly mimo školní docházku. Jsem velmi rád, že jsem 

se mohl zúčastnit této stáže a získat spousty nových zkušeností a všem bych chtěl tuto 

zkušenost doporučit. 

 



Byl to právě program Leonardo da Vinci a Střední průmyslová škola Mladá Boleslav, díky komu jsem 

se mohl zúčastnit odborné praxe v zahraničí. 

Já a několik dalších spolužáků jsme dostali možnost strávit tři nezapomenutelné týdny v Portsmouth. 

Portsmouth je proslulé anglické město zhruba s dvě stě tisíci obyvateli, kde lze nalézt významný 

námořní přístav britského královského loďstva. Toto město je také známé rodištěm spisovatele 

Charlese Dickense a nachází se zde slavná turistická atrakce Spinnaker Tower. 

Moje tamější pracovní zkušenost probíhala v obchodě 

s názvem The Firewall. The Firewall je prodejna počítačů, 

mobilů, laptopů, herních konzolí a dalších zařízení. Obchod 

nabízí opravy elektroniky, výkup/prodej bazarového zboží, 

tisk nebo skenování dokumentů a také přístup k síti formou 

menší internetové kavárny. The Firewall se nachází na velmi 

dobré adrese, a tak se tu dveře opravdu netrhnou. Mým 

nadřízeným byl majitel prodejny Reuban Choudry. V 

průběhu praxe jsem si oblíbil nejen jeho, ale také místní 

velice přátelský pracovní kolektiv. Mojí starostí zde byla 

především komunikace a řešení problémů se zákazníky, 

zadávání objednávek na opravy do počítače, servis počítačů 

a jiných zařízení, třídění a uspořádávání prodávaného zboží 

nebo také tvorba letáků a úprava výlohy. Moje práce byla rozmanitá a velmi zajímavá. 

Grant, který škola dostala, nám hradil nejen veškerou dopravu včetně MHD, ale také polopenzi a 

ubytování v hostitelských rodinách. Mně celý pobyt zpříjemňovala rodina Davis, u které jsem se cítil 

opravdu jako doma. Bydlel jsem v řadovém domku v městské části jménem North End. Odtud jsem to 

měl do centra jen chvilku. Pobýval jsem zde společně se dvěma spolužáky z naší školy. Já měl ale celý 

pokoj jenom pro sebe, byl velmi pěkně vybaven s vlastní televizí. V pokoji bylo přichystáno i několik 

brožur a informačních letáků o Portsmouth a jeho okolí. Jídlo bylo chutné a k večeři jsme vždy dostali 

i malý dezert, dokonce jsem měl možnost ochutnat řadu pro mě nových pokrmů. Naši domácí byli 

přátelští, společenští a většinu času si s námi chtěli povídat. Často se nás vyptávali a snažili se, abychom 

se u nich měli, co nejlépe. 

Ve svém volném čase jsme pod vedením paní profesorky zorganizovali pár výletů po okolí a také 

celodenní výlet do Londýna. Zde jsme mohli zhlédnout 

spoustu známých a typických turistických atrakcí jako je Big 

Ben, London Eye a nebo například Tower Bridge. V Londýně 

jsme strávili hodně času a každý tak, jak jsme chtěli. 

Navštívili jsme rovněž turistické centrum v Portsmouth. Byli 

jsme v D-Day muzeu, na zmiňované Spinnaker Tower a v 

Southsea Castle. 

Kdybych měl celou praxi zhodnotit, tak jsem velice rád, že 

jsem se na ni mohl podílet a být její součástí. Byla to 

především veliká příležitost. Příležitost nejen k poznání cizí 

země, zlepšení anglického jazyka a nabytí dalších znalostí 

v oboru IT, ale hlavně příležitost k získání nových životních 

zkušeností. 



Jmenuji se Lukáš Langr a byl jsem na stáži ve městě Cork které se nachází v Irsku po dobu 3 týdnů. 

Na stáž jsem jel díky naší škole (Střední Průmyslová Škola v Mladé Boleslavi) a programu 

Leonardo Da Vinci. 

Celé ty 3 týdny jsem pracoval ve firmě Cork Internet eXchange která se zabývá poskytováním 

serverů, internetu a dalších sužeb v oboru IT. 

Jako praktikant jsem tam dělal práci jako zaměstnaci, 

tzn. starání se o chod serverů a stavěním skříní na 

servery. 

Z hlediska práce jsem se naučil nové pracovní metody 

které sem doposud neznal. Po 3 týdnech pobytu v 

zahraničí jsem se naučil porozumět cizímu jazyku jak 

mluvenému tak napsanému. 

Ubytováni jsme byly v rodinách které byly vybrány 

zdejší agenturou. 

Stravování od nich bylo zajištěno tak, že jsme měli 

snídani, večeři a k obědy jsme si kupovali sami.  

Ve volném čase jsme byly s naší doprovodnou 

učitelkou na výletech, například na Blareny Castle, 

Cliffs of Moher, Cork Gaol a v týdnu jsem volný čas 

trávil poznávání města které je rozlehlé a plné 

zajímavostí. Z grantu bylo hrazeno skoro vše tzn.: 

doprava MHD, jídlo, ubytování a letenka. 

Na tento pobyt jsme se připravovaly celý školní rok 

díky cizojazyčným kurzům které pořádala škola a 

které nám pomohly v mnoha ohledech.  

Tato stáž se z mého hlediska vydařila dobře 

naučil jsem se hodně nových věcí které jsem 

dosud nevěděl. A jsem rád že jsem byl mezi 

těmi co byly vybráni na absolvování tohoto 

kurzu.  

Nejvíce mě asi překvapilo to že jsem si vcelku 

rychle zvykl na jazyk myslím tím, že jsem se 

rychle přizpůsobil a začal jsem více méně hned 

komunikovat v anglickém jazyce. 



Tento rok jsem měl možnost absolvovat zahraniční stáž, ve druhém největším městě Irska, 

v Corku, a to na 3 týdny. Stáž zprostředkovala Střední Průmyslová škola Mladá Boleslav a 

program Leonardo da Vinci. Pracoval jsem ve firmě The Webworkhouse, jednalo se o 

internetovou kavárnu, kde mají zákazníci možnost tisknout v mnoha formátech, faxovat, 

scanovat, kopírovat, hrát hry anebo být jen na internetu. Firma také nabízí opravy počítačů. Já 

jsem pomáhal zákazníkům, když něco nevěděli, nebo bylo něco špatně, dával jsem jim karty 

na počítače, nebo jsem občas chodil nakupovat věci do různých obchodů, například monitory, 

sluchátka atd. 

 

Naučil jsem se pracovat se zákazníky, což výrazně zlepšilo mojí schopnost porozumění 

angličtiny a vyjadřování. Bydlel jsem ještě s jedním spolužákem u hrozně milé rodiny, u které 

nám nic nechybělo. Na stravu jsem si docela rychle zvykl, večeře byli vždy velké, po 

dlouhém dni se to ale hodilo. Ve volném čase jsme byli po práci většinou doma a o víkendech 

jsme měli naplánované výlety s doprovodným učitelem. Byli jsme například v Middletonu ve 

whiskárně nebo na hradě Blarney. 

                                       

Grant nám hradil snad vše, náklady na cestu, ubytování, stravování i MHD.  

Celý rok jsem absolvoval každotýdenní přípravné kurzy ve škole po tom, co nám skončila 

výuka. Stáž jsem si velmi užil, byla to velmi příjemná zkušenost, výborné pracovní zázemí a 

přátelští spolupracovníci, milá rodina a nádherná příroda. 

 
 



Měl jsem tu čest zúčastnit se stáže ve Velké Británii díky naší škole (Střední  průmyslová 

škola, Mladá Boleslav) a hlavně programu Leonardo da Vinci. Byly to nádherné tři týdny 

strávené ve městě Portsmouth, plné neustálého mluvení anglicky, poznávání nové kultury a 

mravů, což jsem shledal jako velice přínosnou věc do života. Pracoval jsem ve firmě WPL 

Limited. Firma se zabývá výrobou čističek a nádrží na vodu. Výrobní oddělení firmy bylo 

rozděleno na dvě části „Laminate“ a „Assembly“. Byl jsem hned první den přidělen na 

oddělení „Laminate“, kde se mě hned ujal dlouholetý pracovník Kris, který se do města 

Portsmouth přistěhoval z Polska před 12 lety. Na tomto oddělení se na předem připravené 

formy postupně nanášely vrstvy laminátu, který když zaschl, byl hodně pevný a lehký. Já jsem 

byl Krisova pomocná ruka, pomáhal jsem mu nanášet vrstvy lamina, barvit vzniklé formy a 

sundávat ztvrdlý materiál z forem. Cestu domů jsem podnikal pomocí autobusu, koupil jsem 

si jízdenku, která mi byla uhrazena grantem, který jsme dostali od Evropské Unie, stejně tak 

jako svačiny a obědy, které jsem si kupoval ve zdejším krámě, který jsem měl po cestě do 

práce. Díky práci jsem se naučil nová anglická slovíčka, hlavně co se těch technických termínů 

týče. Ze začátku jsem měl s porozuměním trochu problém, ale v průběhu stáže, jsem 

Angličanům rozuměl víc a víc. Stejně tak komunikace, ze začátku jsem se docela styděl, ale 

postupně jsem prolomil ledy a dokonce jsem si povídal i s náhodnou osobou na autobusové 

zastávce. Jestli bych měl jmenovat jednu věc, kvůli které bych se hned vrátil, tak by to bylo 

určitě ubytování. Něco tak nádherného a útulného jsem ještě za svůj život neviděl. Na stravu 

bych si asi musel ještě zvyknout, ale když tomu člověk přijde na chuť tak anglické jídlo není 

vůbec špatné. Ve svém volném čase, tedy po práci a o víkendech, jsem buď poznával 

Portsmouth anebo jsme se spolužáky jeli na výlet. Náš první víkend, tedy první sobotu jsme 

díky naší paní učitelce navštívili Londýn. Přijeli jsme okolo desáté hodiny ráno, takže jsme 

ještě stihli střídání stráží v Buckinghamském paláci. Po střídání nám paní učitelka dala 

rozchod a já si splnil svůj sen, jít do muzea Madame Tussauds. Při čekání na vstup, které 

trvalo kolem tří hodin, jsem doufal, že to bude stát za to, a ono opravdu stálo a doufám, že 

se tam ještě někdy podívám. Když teď pohlédnu do minulosti a vidím ty týdny připravování 

se na stáž pomocí kurzů, které nám paní učitelka poskytla, nebo třeba jen to přání, díky 

kterému sem chtěl navštívit Anglii, hned bych neváhal a zopakoval bych si to. Z pohledu 

mého jsem strašně rád, že jsem mohl být něčeho takového součástí a rozhodně toho nelituji. 

Díky těmto třem týdnům jsem se nenaučil jen mluvit a rozumět anglicky, lépe než tomu bylo 

před stáží, ale našel jsem i svůj sen, ten sen je Anglie. 



Byla jsem na třítýdenní stáži v Portsmouthu v Anglii.  

Tento pobyt mi umožnila Střední průmyslová škola v Mladé Boleslavi, prostřednictvím 

programu Leonardo da Vinci. 

Pracovala jsem v knihovně, která se zaměřovala zejména na studenty univerzity.  

Mojí nejčastější činností v knihovně bylo měnění statusů knih v katalogu tak, aby se následně 

mohly vyhodit. Samozřejmě nešlo o vážnou četbu, ale spíše o knihy, které byla knihovna 

nucena uschovávat, ale nikdo si je nepůjčoval. Knihovna by si tyto knihy nechala, ale v létě se 

bude renovovat celé přízemí, kde se budou vyskytovat hlavně počítače. Také jsem chodila po 

prostorách knihovny a ukládala jsem knihy na příslušná místa. Jelikož jsem pracovala na 

oddělení, kde se objednávaly nové knihy, byla jsem seznámena s tím, jak vypadá zápis knihy 

v katalogu. V neposlední řadě jsem také měnila některým knihám štítek s umístěním, tato 

činnost se dělala s knihami z přízemí, které knihovna nechtěla vyhodit, a tak se musely 

přesunout do ostatních dvou pater. 

Na stáži jsem se naučila, jak funguje knihovna. Také jsem se naučila pracovat s programem 

Alto, v tomto programu jsou zapsané všechny knihy a každý jejich pohyb, také jsou v něm 

zapsáni všichni členové knihovny. 

Díky pobytu v Anglii jsem se zlepšila v angličtině, a to jak v mluveném projevu, tak 

v samotném porozumění jazyka.  

Po dobu pobytu jsem byla ubytována se spolužačkami u rodiny Lakerových. Wendy 

(majitelka domu) nám připravovala snídaně a večeře. V domě jsem se cítila jako doma. 

O prvním víkendu nám profesorka, která nás doprovázela, zorganizovala výlet do Londýna, 

kde jsme byli celý den. Také jsme se byli projít po samotném Portsmouthu, který má 

skutečně spoustu míst, která můžeme navštívit např. D-Day muzeum, Portsmouthské 

muzeum… Město má také spoustu parků, a velkou pláž. Nedaleko města je ostrov, na který 

vás může dopravit vznášedlo, nebo trajekt. Na ostrově jsme sice nebyli, ale pohled na 

startující vznášedlo bylo něco, co bych doporučila. Určitě by ale přišlo vhod, vzít si na to něco 

nepromokavého.  

Grant, který nám poskytla EU, nám uhradil ubytování, stravu i dopravu, a to jak dopravu do 

Portsmouthu, tak i městskou dopravu. 

Před odjezdem na stáž jsme absolvovali přípravný kurz, organizovaný školou. 

Myslím, že se stáž opravdu vydařila a jsem ráda, že jsem byla dost odvážná a přihlásila jsem 

se. 

  



Jmenuji se Martin Šabat a byl jsem na stáži ve městě Cork, které se nachází v Irsku. Strávil jsem 

zde 3 týdny. Na stáž jsem jel díky naší škole (Střední Průmyslová Škola v Mladé Boleslavi) a 

programu Leonardo Da Vinci. 

Celé 3 týdny jsem pracoval ve firmě Compumend Laptop 

and PC Repairs, která se zabývá servisem a prodejem 

laptopů a počítačů. 

Jako praktikant jsem zde dělal stejnou práci jako jediný 

zaměstnanec firmy, opravoval jsem laptopy, instaloval jsem 

nový software a občas jsem jednal i se zákazníky. 

Z hlediska práce jsem se naučil nové pracovní metody, které 

jsem doposud neznal. Po 3 týdnech pobytu v zahraničí jsem 

si zlepšil svou angličtinu a porozumění v mluvené i psané 

formě. 

Ubytováni jsme byli v rodinách, které byly vybrány zdejší 

agenturou. 

Stravování od rodiny bylo zajištěno připravenou snídaní a 

večeří. Obědy jsme si kupovali sami. 

Ve volném čase jsme byly s naší doprovodnou učitelkou na 

výletech, například na Blarney Castle, Cliffs of Moher, 

Cork Gaol a v týdnu jsem volný čas trávil poznávání města 

které je rozlehlé a plné zajímavostí. Z grantu, který jsme 

dostali od EU, bylo hrazeno vše pro naše pohodlné přežití 

v Corku, tzn.: ubytování, jídlo a doprava (ve městě i do 

Irska). 

Na tento pobyt jsem se připravoval celý školní rok díky 

cizojazyčným kurzům, které pořádala škola a které nám pomohly v mnoha ohledech.  

Tato stáž se z mého hlediska vydařila dobře, naučil jsem se spoustu nových věcí, které jsem dosud 

neznal. A jsem rád, že jsem byl mezi těmi, kteří dostali 

možnost účastnit se stáže v Irsku. 

Nejvíce mě asi překvapilo to, že jsem si vcelku rychle zvykl 

na jazyk myslím tím, že jsem se rychle přizpůsobil a začal 

jsem více méně hned komunikovat v anglickém jazyce 

Nejvíc mě v Irsku překvapila mentalita lidí, která je od té 

české úplně někde jinde a doufám, že dostanu šanci se do 

Irska ještě někdy podívat. 



Josef Šantrůček 5. 5. 2014 
 

Projekt Leonardo da Vinci – Velká Británie 
 

Dne 29. 3. 2014 jsem dorazil na letiště Ruzyně v Praze a zde začala má zahraniční stáž. 

Moje stáž probíhala ve městě Portsmouth, které leží na jihu Británie a je zde ostrovním městem. 

Doba pobytu v Británii byla vyhrazena na 21 dní a z toho 15 pracovních dnů. Na tuto stáž jsem se 

dostal díky Střední Průmyslové škole v Mladé Boleslavi, mojí škole, ale především díky programu 

Leonardu da Vinci, který nám byl představen a který jsem okamžitě využil. 

Po příletu na Portsmouthské letiště Hampshire jsme byli rozvezeni do hostitelských rodin. 

Já jsem byl ubytován společně s kamarádem k jedné mladé sympatické slečně, která nás 

srdečně uvítala a ukázala nám pokoje, vysvětlila pravidla domu, dala nám klíče a představila nám 

nejbližší okolí města. Náš pokoj byl velmi útulný a příjemný stejně jako zbytek domu. 

V pracovních dnech jsem chodil pracovat do Oden Services, což je firma na recyklaci a 

sklad počítačových součástek. Moje práce spočívala v recyklaci 

součástek a třídění podle materiálů. Dále jsme třídili kabely, 

kontrolovali funkční routery a switche. První den jsem byl představen 

všem kolegům a dále jsem byl poučen o základní bezpečnosti, byly mi 

ukázány veškeré nástroje příslušenství, které budu při práci 

potřebovat. Byla mi přidělena vesta a rukavice, které jsem využil každý 

den, a byly nutné pro vstup do areálu. Náplň mojí práce byla každý 

den stejná jen s drobnými změnami. Nejdříve jsem zkontroloval 

switche a routery, které fungují. Funkční součástky jsme přenechali 

kolegům a ty nefunkční jsme museli rozmontovat a roztřídit podle 

materiálů. Poté co jsme vše dodělali, tak jsme třídili kabely. Tato práce 

probíhala každý den. Občas jsme pracovali s vysokozdvižným vozíkem, abychom vyvezli bedny 

plné roztříděného materiálu. 

Z této praxe si odvážím plno nových zkušeností, mezi které patří především spousta 

manuálních úkonů, které v praxi jistě využiji, ale také obohacení mé slovní zásoby v technickém 

oboru a předmětů každodenní potřeby. Také jsem výrazně 

zdokonalil schopnost porozumět mluvenému projevu 

ostatních, se kterými jsem byl v každodenním kontaktu a 

plynně s nimi komunikovat. 

Ve svém volném čase, i když jsem měl skoro 9 

hodinovou pracovní dobu, jsem nejčastěji chodil nakupovat 

potraviny na další den, nebo jsem se procházel po městě a 

hledal zajímavá místa. Aktivity na víkend nám zařídila paní 

učitelka, která s námi v Portsmouthu byla prvních 14 dní. 

První víkend jsme navštívili Londýn a jeho největší kulturní 

památky. Druhý víkend jsme cestovali po Portsmouthu a 

navštěvovali muzea, restaurace a obchody. S kamarády 

jsem nejčastěji chodil po obchodech a nakupoval oblečení a 

zkoušeli nová jídla. 

Díky grantu od evropské unie jsem si mohl dovolit 

měsíční jízdenku na MHD, a stejně tak i každodenní oběd, 

který jsem potřeboval do práce. Dále mi bylo uhrazeno ubytování s polopenzí  a letenka. 

Myslím, že na tuto stáž jsem byl dostatečně připraven, protože naše škola organizovala 

přípravné kurzy angličtiny, které jsem navštěvoval dvakrát týdně, a velmi nám všem pomohlo. 

Čekal jsem ovšem trochu víc volného času během pracovních dnů, jelikož jsem se domů vracel 

až okolo šesté hodiny, ale i tak jsem si to velmi užil. 



Irská cesta. 

Možná vás nejprve napadne otázka, jak se česká studentka střední školy může dostat na odbornou praxi do 

Irska? Relativně snadno. Naše škola, tedy Střední průmyslová škola v Mladé Boleslavi, kde studuji třetím rokem 

obory informačních technologií (IT) se zapojila do Programů celoživotního učení, které organizuje Evropská 

unie. Program Leonardo da Vinci se zaměřuje na podporu odborného vzdělávání a umožňuje studentům 

středních a vyšších odborných škol vycestovat do zahraničí na odbornou stáž – což byl můj případ. Obnášelo to 

ale i poměrně náročnou přípravu. I když se o této možnosti v minulosti často na škole mluvilo, konkrétní rysy a 

plány se začaly rýsovat na začátku školního roku. Znamenalo to absolvovat zvýšenou jazykovou přípravu a 

vyplňování dotazníků a motivačních dopisů. Až po Vánocích jsme se dozvěděli jména vybraných účastníků.  

O co tedy konkrétně šlo? Prožila jsem 3 týdny v Irsku, přesněji v Irské republice, ve městě Cork. To leží na jižním 

pobřeží u ústí řeky Lee. Město je větší než Mladá Boleslav - má přibližně 130 000 obyvatel a je sídlem řady 

velkých a významných společností. Má vlastní letiště, přístav, univerzitní areál a je administrativním centrem 

hrabství Cork.  

Každý z nás byl zařazen na konkrétní práci v konkrétní firmě. Já nastoupila do vydavatelství Walton Magazine 

(www.walton.ie), společnosti vydávající vědecké časopisy v papírové a elektronické podobě. Přináší – jak o sobě 

tvrdí – vědu a její poznatky do každodenního života. Specializuje se na vědecké novinky a provozuje web 

přibližující vědu dětem přístupnou a srozumitelnou formou. 

Vydavatelství sídlí v The Rubicon Centre (www.rubiconcentre.ie), což je 

centrum podporující mladé vědecké společnosti v rámci Technologického 

Institutu v Corku. Mým samostatným úkolem byla analýza a zpracování 

dat irských základních a středních škol a jejich nasazení v elektronických 

médiích. Ocenila jsem své zkušenosti s programem Excel, který byl mým 

každodenním pomocníkem. 

Nejprve jsme si museli koupit týdenní jízdenky na autobus a mapku, abychom se zorientovali ve městských 

čtvrtích a systému dopravy. Jako MHD sice slouží výhradně dvouposchoďové autobusy, ale s krátkým čekacím 

intervalem. A jak probíhal takový obyčejný pracovní den? Stávala jsem poměrně brzo – bydleli jsme totiž 

v soukromí u irských rodin. Po snídani pana domácího jsme dostali svačinu a šli na zastávku autobusu. Ten nás 

dovezl po 30 minutové jízdě městem až před bránu The Rubicon Centre. Pracovala jsem od 9 hodin s polední 

přestávkou až do 17 hodin, jako ostatní kolegové. Po pracovní době bylo „osobní volno“, které se dalo trávit dle 

libosti a nálady ale hlavně podle počasí.  

Už ze školy jsme měli v plánu ochutnat kulturní život ve městě a tak jsme navštívili i místní operu  

(www.corkoperahouse.ie) s aktuálním programem – muzikálem Grease (Pomáda). 

S paní učitelkou Svobodovou, která nám pomáhala překonávat případné jazykové 

bariéry a další problémy jsme absolvovali nezapomenutelné turistické výlety a tak 

jsme mohli poznat zlomeček irské sytě zelené přírody, historie i architektury.  

Díky grantu z programu Leonardo da Vinci jsem měla celou cestu, letenky, 

ubytování a stravování hrazeny ze zmíněného fondu.  

I když to byla moje první samostatná cesta do zahraničí, jsem ráda, že jsem tuto 

šanci měla a podstoupila celoroční nejednoduchou přípravu. V budoucnosti se 

praktické zkušenosti jen zúročí. 

http://www.walton.ie/
http://www.rubiconcentre.ie/
http://www.corkoperahouse.ie/


                                   Moje stáž v Irsku 

Tento rok 2014 jsem strávil tři týdny na jihu Irska ve městě Cork. Na stáž jsem se dostal díky Střední průmyslové škole 

Mladá Boleslav, která se zapojila do programu Leonardo da Vinci.  

Po celou dobu jsem pracoval ve firmě Breen Suzuki, která se zabývá prodejem automobilů značky Suzuki. Zde jsem byl 

jako pomocný automechanik, což znamená, že jsem dělal, co se mi řeklo. Sundával jsem a opět nandával kola na 

automobily, pomáhal při přezouvání pneumatik a výměnách olejů. Několikrát jsem byl nápomocen při výměně 

převodovky, kde jsem se naučil jak sundat přední brzdy, vyndat poloosy a následně převodovku. Občas přijelo i auto 

jiné značky např. Citroen, Renault nebo BWM. Téměř u všech aut jsem promazával dveřní panty a sprejoval vrstvičku 

silikonu do oken, aby se nezasekávala. Naučil jsem se jak vyměnit brzdovou kapalinu a následně odvzdušnit brzdový 

systém. 

 

Během celé stáže jsem využil češtinu pouze, když jsem se sešel 

s kamarády, což vedlo k velikému zlepšení mé angličtiny. První týden 

jsem měl problém s porozuměním kvůli rychlosti a mluvení a nářečí. 

Tyto problémy ale časem odezněly. Postupně se zlepšovala i má slovní 

zásoba a komunikace se stala  jednodušší. 

Ubytováni jsme byli v rodinách. Pobyt byl bezproblémový, rodina 

dělala vše proto, abych se cítil co nejlépe. Strava byla velmi chutná a 

pestrá, každý večer bylo něco jiného k jídlu. 

 

Ve volném čase jsem chodil po městě a okolí a poznával místní památky, kulturu a způsob života. Prvních 14 dní s 

námi byla paní učitelka z naší školy, která nám organizovala výlety o 

víkendech a v případě jakýchkoliv problémů nám byla nápomocná. 

Jeden z našich výletů vedl do John Jameson Distillery. Tento výlet byl 

velmi hezký a byl to jeden z nejžádanějších výletů. Dále jsme navštívili 

například Cliffs of Moher, nebo Blarney Castle. Na výletech jsme vždy 

dohodli společně předem, takže byly všichni spokojeni. 

 

Nejvíce mě překvapilo, jak jsou zde lidé ohleduplní a ochotní pomoci tomu kdo pomoc potřebuje. 

 

Z grantu jsme měli hrazenou ubytování, stravu, MHD, dopravu z Dublinu do Corku a zpět a letenky. 

Na stáž jsme se připravovali od začátku školního roku docházením na přípravné kurzy, kde jsme se učili odbornou 

angličtinu potřebnou k výkonu naší práce a zlepšovali jsme běžnou komunikaci. Kurzy absolvovali od začátku všichni 

přihlášení a v polovině trvání se vybralo 11 lidí, kteří nakonec odjeli. Tyto kurzy organizovala škola a na starost nás 

měla učitelka, která s námi poté odjela do Irska. 

Stáž byla velice vydařená a já nemohu být spokojenější. Doufám, že se mi podaří se tam dostat znovu příští rok. 

Nenastal žádný problém, vše bylo perfektně připraveno. 



Stáž v Anglii SPŠMB Jaroslav Vít, 3.Ai 

Díky Střední průmyslové škole v Mladé Boleslavi a programu Leonardo da Vinci mi bylo umožněno od 

24. 3. do 19. 4. 2014, tedy 3 týdny, pracovat a žít ve městě Portsmouth na jižním pobřeží Anglie.  

Pracoval jsem v ODEN Services, což je IT firma, která  se stará o bezpečnou recyklaci počítačů a 

opravu hardwaru. Zde jsem měl na starosti testování funkčnosti switchů a jejich následné rozřazení 

na demotnáž, či expedici. Dále jsem se staral o samotnou demontáž a recyklaci rozbitého hardwaru, 

či znehodnocení platebních terminálu, pevných disků a podobně. V práci jsem se naučil pracovat 

v kolektivu, ale i samostatně a porozumět anglickým instrukcím. Také jsem si rozšířil anglickou 

terminologii. 

Během pobytu v Anglii jsem se celkově zlepšil v anglickém jazyce, a to zejména v mluvené podobě. 

Lépe jsem se naučil porozumět i rozdílným nářečím a také anglicky reagovat se správnou výslovností. 

Byl jsem ubytován u cizí rodiny, která měla dům v jižní části města jménem Southsea, bydlel jsem 

tedy téměř u moře. Hned za domem byla autobusová zastávka, která značně usnadňovala cestu do 

práce a volnočasové aktivity. Zde jsem snídal i večeřel, ale obědval jsem v práci, kde na to byla 

vyhrazena speciální místnost. Zde jsme si nejčastěji dělali nudle, pečivo jsme si kupovali v nedaleké 

samoobsluze. O víkendech jsem se stravoval ve městě, kde bylo mnoho podniků a restaurací, např. 

Fish & Chips nebo Sushi . Často jsme také navštěvovali fastfoody.  

Ve svém volném čase jsme buď organizovali výlety s naším doprovodným učitelem, např. návštěva 

Londýna či místního muzea, nebo pouze s kamarády, např. návštěvy obchodů, památek atd. 

Celý pobyt nám byl hrazen z grantu, který pokrýval veškeré náklady na stravu, ubytování i cestu. 

Hrazena byla letenka do Londýna, dále cesta vlakem z letiště Londýn Gatwick do Portsmouth, 

autobusová doprava po městě po dobu celého pobytu, strava, cesta autobusem zpět na letiště a 

letenka domů na letiště Václava Havla v Praze. 

Na celou stáž jsem se pečlivě připravoval celý rok. Mezi přípravné aktivity hlavně patřily 2 hodiny 

anglického jazyka týdně navíc, kde jsme s naší doprovodnou učitelkou trénovali veškeré situace, které 

by mohly v Anglii nastat, jako například dorozumívání na letišti, otázky na cestu atd., ale také jsme se 

učili různé zkratky a termíny užívané v našem zaměření. 

Celá stáž se z mého pohledu vydařila a získal jsem mnoho zkušeností jak do osobního, tak i do 

profesního života. Jsem rád, že mi bylo umožněno takto vycestovat a zdarma získat cenné zkušenosti. 

 

 



 

 

Na přelomu března a dubna 2014 jsem se zúčastnila zahraniční 

stáže v Portsmouthu (Anglie) na 3 týdny. Tuto možnost mi 

poskytnula Střední průmyslová škola Mladá Boleslav a projekt 

Leonardo da Vinci. 

Pracovala jsem ve firmě HippoWaste. Tato firma se zabývá recyklací 

odpadu a spolupracuje s více firmami. Vytváří nové způsoby pro své 

zákazníky, jak se zbavit odpadu nebo zbylého materiálu efektivně a 

bez problému. Produktem firmy je HIPPO BAG, taška, pytel, které 

jsou k sehnání online nebo v prodejnách.  

Pracovala jsem v oddělení managementu. Vypisovala různé 

informace do tabulek, skenovala a rovnala faktury do šanonů, 

posílala e-maily spolupracujícím firmám,… 

Agentura mě ubytovala s mými spolužačkami do hostitelské rodiny 

Lakerových. Rodina nás přátelsky uvítala, měla psa Alfreda a 

kocoura Scootera, který nám lezl pořád do pokoje a chtěl se tulit. 

Měli jsme zařízenou polopenzi, snídaně byla převážně sladká-marmeláda, nutela s toustem. Večeře 

byla vždy pestrá, ochutnali jsme spoustu nových jídel. 

Volný čas jsem trávila většinou se svými spolužákami, navštívili 

jsme mnoho místních památek (muzea, katedrála, věž Spinnaker, 

Southsea Castle), přístav Gunwharf a Port Solent, Londýn. 

Na stáži jsem si zdokonalila jazyk hlavně v porozumění mluveného 

projevu, osvojení si odborné terminologie, naučila jsem se 

pracovat samostatně a dobře si rozložit časově zadanou práci. 

V programu ScanSnap a na stránkách firmy jsem si zdokonalila 

počítačové dovednosti a poznala způsob organizace práce ve 

firmě. 

Na tuto stáž jsme se připravovali celý školní rok, chodili na 

přípravné kurzy pod vedením školy (Mgr. Hana Svobodová). Měla jsem hrazeno MHD, stravné, 

letenku, ubytování. Jsem velice ráda, že jsem se do tohoto projektu přihlásila. Získala jsem plno 

nových zkušeností a zážitků, na které budu v dobrém vzpomínat. 

 

Petra Žďánská 

 

 

 



Dne 29.3 jsme odlétali v odpoledních hodinách do Dublinu, hlavního města Irska, kde jsme si 
vyhledali autobus, který nás odvezl do Corku, města, kde budeme po celé tři týdny bydlet a pracovat. 
Na tento projekt jsem se přihlásil dobrovolně, kvůli své zvědavosti a hlavně zájmu se naučit novým 
věcem, novou kulturou a hlavně kvůli novým zkušenostem, které se budou moci v dalších etapách 
života hodit. 
Na stáž jsem se přihlásil díky mé škole Střední průmyslová škola v Mladé Boleslavi, na které chodím 
už třetím rokem v oboru IT a díky programu Leonardo da Vinci, kterým bych chtěl ještě jednou 
opravdu poděkovat za tuto ohromnou zkušenost, která se naskytne málokomu, děkuji. 
Po celé tři týdny jsem chodil pracovat ještě s mým kolegou do firmy The Webworkhouse, která se 
zabývá tím, že poskytuje zákazníkům internetovou kavárnu, možnosti tisku všelijakých formátů, 
oprav notebooku a jejich součástí, a také možnost se občerstvit v kavárně různými dezerty, kávou a 
všemožnými pochutinami. 
Ve firmě jsem jako skoro každý den, pomáhal a obsluhoval zákazníky u kasy, komunikoval s nimi o 
jejich problémech a snažil se je vyřešit. 
Díky této stáži, která mi dala do života dost, jsem se naučil sebedůvěře, větší hovornosti, novým 
slovíčkům, zkušeností v zahraničí jak už v orientaci, tak i v cizí měně a pochopením s jinými kulturami. 
Rozhodně jsem se zlepšil v cizím jazyce z ohledu porozumění a také mluvení, díky každodennímu 
kontaktu se zákazníky, se kterými jsem musel komunikovat a také každodennímu kontaktu s rodinou, 
u které jsme bydleli. 
Bydleli jsme u staršího páru, který byl velmi hodný, přívětivý a laskavý a na obou stranách jsme si 
myslím docela dobře rozuměli. Ohledně stravy bych si nestěžoval, ba naopak, můžu jenom 
vynachválit jak si nás paní domácí „vykrmovala“  :D , byl jsem velmi spokojen. 
Ve svém volném čase jsem buďto po práci relaxoval a odpočíval doma, nebo jsem jezdil po výletech 
s naší paní učitelkou a zbytkem kolegů po památkách a krásách přírody.  
Tato fotka pochází z Cliffs of Moher. 
 
Z uděleného grantu, který nám byl 

přidělen, jsem měl hrazené 

ubytování, stravování, MHD a cestu 

z Dublinu do Corku a zpět. 

Na tento projekt jsem se připravoval 

celý školní rok tím, že jsem 

absolvoval přípravné kurzy, které 

organizovala škola. 

Za tuto stáž jsem opravdu velmi rád a je mi velkou ctí, že jsem mohl takovýto program absolvovat, 

rozhodně toho nelituji, že jsem pro tuto stáž obětoval svůj volný čas za tento školní rok, a jsem velmi 

rád, že jsem jel.  

Rozhodně to byla pro mě veliká zkušenost, a kdybych měl možnost si tuto stáž zopakoval, neváhal 

bych. 


